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Van de redactie
Na de lange winter (nou ja winter) is het weer al tijd voor het voorjaarsnummer van onze nieuwsbrief. De redactie is 
verheugd u in dit nummer weer een aantal wetenswaardigheden en nieuws,  al dan niet voorzien van beeldmateriaal,  
te kunnen aanbieden. Heel blij zijn we met de positieve reacties die we mochten ontvangen op ons jubileum      
nummer eind vorig  jaar. We gaan proberen de kwaliteit die we daarin konden aanbieden vast te houden, zowel 
in geschreven woord als bij het fotomateriaal. Wat hierbij van groot belang was, is het feit dat de afbeeldingen 
allen in kleur konden worden opgenomen, wat zeker heeft bijgedragen tot het lees- en kijkplezier van dit nummer. 
Maar laten we als redactieraad niet al te veel naast onze schoenen gaan lopen en we ons weer bezighouden met het 
nieuwe seizoen. Wanneer u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, liggen,  als alles goed is gegaan,  de schepen die 
een onderhoudsbeurt hebben gehad in de Vlissingse machinefabriek weer in het element waarin ze thuishoren, n.l. 
het water en worden zij gebruikt voor datgene waarvoor ze gebouwd zijn, namelijk varen. In dit nummer is een 
uitgebreid verslag opgenomen over de werkzaamheden die zijn verricht aan de diverse schepen. Van de zijde van 
de pers ontving de stichting veel belangstelling, met name een zeer interessant artikel in de PZC en ook Omroep 
Zeeland gaf acte de préséance. Goede PR voor de SBH en dank aan deze media. Voorts kunnen we u berichten 
over de activiteiten voor en door de jeugd en de plannen die SBH hierin voorstaat. Daarnaast is er ruimte voor 
terugkijken met medewerkers van het eerste uur en een artikel over één van onze donateurs en enthousiast zeiler  
die zowel op culinair gebied als vervaardiger van scheepjes in een fles meer dan zijn mannetje staat.
Aandacht is er voorts voor de diverse gebeurtenissen die op de rit staan voor het komende seizoen. Lezenswaardig 
is naar onze mening ook een artikel over de afdeling Documentatie en haar vrijwilligers. Een woord van dank 
tenslotte aan alle medewerkers, fotografen en schrijvers, kortom allen die deze nieuwsbrief weer hebben mogelijk 
gemaakt.

Namens de redactie,

Jaap Murre        

Kraanverhuur Melis Middelburg B.V.
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Vanuit het bestuur
Een nieuw jaar en een nieuwe editie 
van de nieuwsbrief.

De schepen zijn weer vrijwel gereed 
voor een nieuw vaarseizoen, na 
uitgebreid onderhoud te hebben 
gehad.
De Alcyon en de YE 36 hebben 
weer onderdak gevonden in de 
Machinefabriek, tesamen met de Wet. 
Bij de YE 36 zijn een tweetal gangen 
vervangen en is daarmee voor wat 
betreft de scheepshuid weer in tip 
top conditie gebracht. De Alcyon 
heeft ook een aantal vernieuwingen 
ondergaan, waarmee we er alle 
vertrouwen in hebben dat de 
problemen met de koelwaterinstallatie 
nu tot het verleden zullen behoren. 
Beide schepen zullen ijs en weder 
dienende op 4 april weer te water 
worden gezet met behulp van 
de historische kraan achter de 
Machinefabriek. Er is noest en 
met ongelooflijk veel toewijding 
gewerkt om dit te realiseren, waarbij 
ook nog rekening gehouden moest 
worden met andere activiteiten die 
in deze periode plaatsvonden in de 
beschikbare ruimte, waarbij deze 
werd opengesteld voor publiek.
De TH 49 en onze andere 
schepen hebben hun reguliere 
winteronderhoud ondergaan op de 
werf in Arnemuiden.
               
Het bestuur van de SBH heeft ook 
een paar wijzigingen ondergaan.

Hans Kole is na ruim 20 jaar de 
functie van penningmeester te hebben 
vervuld afgelost door Wim Lukaart. 
Hij is echter niet vertrokken uit 
het bestuur. Hans zal zich nu gaan 
bezighouden met het organiseren 
van de diverse evenementen en het 
ontwikkelen van nieuwe activiteiten 
en mogelijkheden. 
Bies Fransen van de Putte is 
toegetreden tot het bestuur om de 
vacature van de communicatie en PR 
man op zich te nemen. 
Daarmee hebben we afscheid 
genomen als bestuurder van de SBH 
van Tom Ekering,  die de wens te 
kennen had gegeven te willen stoppen 
met zijn bestuursactiviteiten. Tom 
heeft in een periode van haast 8 jaar 
zich op zeer lovenswaardige wijze 
ingezet voor het belang van de SBH. 
Het bestuur is hem daar veel dank 
voor verschuldigd.

Zoals reeds aangekondigd in de 
vorige nieuwsbrief is er een aanvang 
genomen met het op poten zetten van 
een programma om de jeugd meer 
te betrekken bij onze stichting. De 
broers Krijn en Ko Hamelink hebben 
daartoe het initiatief genomen en 
hebben een plan opgesteld om dit 
in een meerjarenplan uit te werken 
en te realiseren. Zij zullen daartoe 
vanuit het bestuur alle noodzakelijke 
medewerking verkrijgen en wij 
hopen dat er ook vanuit het huidige 
“jeugdteam” op steun gerekend kan 

worden.
Ook zal zeer binnenkort onze 
strategische visie 2016-2020 op de 
website gepubliceerd worden.  Deze 
voorziet erin dat per werkgroep 
jaarlijks een beleidsplan wordt 
opgesteld waarin concreet de 
voorgenomen werkzaamheden 
voor dat jaar/vaarseizoen of 
onderhoudsseizoen kan  worden 
aangegeven.

Kortom, we hopen dat we met fris 
elan het nieuwe seizoen kunnen 
beginnen waarbij we nu ook al 
volop aan de slag zijn om het grote 
jaarlijkse evenement, te weten de van 
Loon hardzeil dag weer tot een succes 
te maken.

We zijn alle medewerkers die zich 
op zo’n bijzonder manier voor de 
SBH inzetten veel dank verschuldigd, 
evenals onze donateurs, sponsoren en 
adverteerders.
Zonder hen allen zou het voortbestaan 
en de verdere ontwikkeling van de 
SBH niet mogelijk zijn.
Met dank ook aan de 
redactiecommissie die zich weer 
bereid heeft getoond om een mooie 
nieuwe nieuwsbrief samen te stellen.

Namens het bestuur
Jan Scherpenhuijsen
Voorzitter
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Scheepsonderhoud in Arnemuiden                                                                                                                                       
                                                                                               door Klaas Tenwolde

Winterslaap?                               
Nee, in tegendeel. Op de werf in   Ar-
nemuiden werd er afgelopen winter 
net zo enthousiast en hard aan de 
schepen gewerkt als in Vlissingen. 
De TH 49 en de Boreas overwinter-
den in het water, terwijl de Peilboot  
en de Gebroeders beschutting von-
den in de Timmerloods. Daar werd 
ook geschuurd, gelakt, getimmerd 
en geklonken. Want een gevleugeld 
gezegde luidt:  “een mooie vrouw 
en een schip van hout, vergen nou 
eenmaal veel onderhoud”. Boots-
man Arnoud de Leeuw van de TH 
49 (zie foto) klaarde met zijn werk-
ploeg al heel wat klussen, voordat 
het schip in het voorjaar voor knip-
pen en scheren de helling op kon.                                                    
*  De klapmuts (onder het  
braadspil) werd voorzien 
van nieuw hout en afgekit.                                                  
* In de buikdenning werden en-
kele rotte planken vernieuwd.                                                  
*  Er werd in het schuine voor-
onder door Willem Hamelink 
een nieuwe houten lade aange-
bracht, die volgens ingewijden 
“zo schelf moest zijn als de pest”                                       
Maar het lukte hem.

*  Er kwam een nieuw dek-
sel op de houten scheepskist.                            
*  De roeiriemen moesten worden 
verjongd, omdat de handgrepen 
ooit waren afgestemd op de grote 
handen van de vroegere bootsman 
Theo, maar die bleken nadien voor 
niemand meer geschikt te zijn.                                                          
*  Theo maakte houten klossen, 
waaraan de reddingsboei in het 
ruim kan worden opgehangen.                                               
*  De  zwaarden werden gerepa-
reerd met nieuwe stukken hout en 
voorzien van een messing lijst. 
Voor de ophanging werd een krom 
gevaren zwaardbout rechtgezet.                                                
*  De mast kreeg een grondige 
onderhoudsbeurt en ligt er weer 
als nieuw bij. De binnenzijde 
van de klauw van de gaffel werd 
voorzien van nieuw tuigleer.                                              
*  Normaal technisch onderhoud. 

Het hellingen gebeurde op maandag 
14 maart onder een zonovergoten 
hemel en met windstil weer. 

De werkploeg van de TH 49 had de 
week ervoor, met hulp van onze dui-
zendpoot Karel Koenen, de helling al 

in gereedheid gebracht. En toen het 
schip precies boven de liggers van de 
helling werd gemanoeuvreerd, was 
het voor hellingbaas Julian de Jonge 
nog maar een eitje om haar veilig 
naar boven te draaien. Het schip 
werd aan de buitenkant geschuurd en 
gelakt en aan de onderkant voorzien 
van een nieuwe laag anti fouling. 
Bootsman Karel Koenen van de Bo-
reas en de Peilboot, deed al samen 
met ons jeugdlid Ferron de Jager veel 
onderhoud aan de kleine schepen. De 
Peilboot werd van een aantal lakla-
gen voorzien en ligt er puik bij. Dit 
voorjaar zijn er aan de Boreas nog 
wat kleine werkzaamheden verricht. 

En bootsman Jan Janssens werkte 
onvermoeid en vol overgave 
aan het onderhoud van de Hol-
landse boot “de Gebroeders”                 
En dat is te zien!

Kortom: “de vloot ligt in puike 
staat klaar voor het hele vaar-
seizoen 2016!
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Overwinteren in Vlissingen                                                                                                                                       
                                                                                                door Klaas Tenwolde
Hoog en droog                               
Het overgrote deel van de vloot 
bracht de winter door in Vlissingen. 
Niet omdat het verwachte winter-
weer daar milder zou worden dan 
in Arnemuiden, maar omdat er in 
de Machinefabriek  lekker binnen, 
hoog en droog aan de schepen kon 
worden gekalefaterd, getimmerd en 
gesleuteld. In een schitterend stuk 
industrieel erfgoed, maar dit terzijde.
Al meerdere winters zijn we te gast 
in de Machinefabriek op het Schelde-
terrein om aan de schepen te kunnen 
werken. En de gemeente Vlissingen 
is ons daarbij zeer welwillend. Met 
Freds Borgs en Maarten van Alphen 
van de gemeente is het fijn samen-
werken. De lijnen zijn kort en hob-
bels worden soepel glad gestreken.

Dit jaar werd het extra druk in de 
Machinefabriek. Er schoven drie 
SBH schepen naar binnen die naast 
de Nieuwe Zorg een plekje vonden. 
Ook de Hollandse boot Botje werd 
per as naar de Machinefabriek ge-
bracht. Het was namelijk hard nodig 
dat er aan alle schepen deze winter 
werd gewerkt. Er moesten, naast 
groot onderhoud, gangen en inhouten 
worden vernieuwd, kleine schades 
en rotte plekken worden gerepa-
reerd. Kortom, dan ben je blij dat je 
een dak boven je hoofd hebt.  En de 
loodsen op de werf in Arnemuiden 
zijn voor deze schepen helaas te 
klein om dit binnen te kunnen doen. 

Kwartier maken                           
Aan elk schip kleeft een onderhouds-
ploeg. Meestal met een harde kern, 
maar er wordt waar nodig ook door 
vrijwilligers heen en weer gescho-
ven. Elke ploeg is trots op het “ei-
gen” schip.

Om de schepen op het juiste moment 

precies op z’n plek in de fabriek te 
krijgen, vraagt dit de nodige logis-
tieke voorbereiding. Overleg met 
de kraanbaas, de gemeente, het 
transportbedrijf, de brugwachter. 
En wachten op stabiel weer, anders 
draait de kraan niet. Te riskant.Mart 
Sturm, bootsman van de Alcyon 
heeft met zijn natuurlijk leiderschap 
de coördinatie in handen. Hij stuurt 
met zachte hand de ploegen aan en 
krijgt de mens en de spullen in een 
puike sfeer precies op de juiste plek.
Voordat de schepen de wal op wor-
den gedraaid worden er met vracht-
wagens materialen naar Vlissingen 
gebracht. Er komen poeren, stophout, 
stellingen aan te pas om funderingen 
te bouwen waarop de schepen (tus-
sen 10 en 20 ton) boven de grond 
kunnen worden geplaatst. Dat is pre-
cisiewerk.

In de singels                                   
Samen met Ron en Arno Polder-
man,  kraanbazen van de historische 
Scheldekraan, wordt het hijsjuk in 
gereedheid gebracht. Met beiden 
wordt altijd zeer serieus, maar ook 
heel plezierig samengewerkt. Het is 
een grote verantwoordelijkheid om 
de scheepjes veilig op het droge te 
krijgen. De schepen worden nu één 
voor één onder de kraan gevaren om 
op de wal te worden gehesen. Voor-
dat de schepen op de dieplader van 
Wielemaker worden geplaatst, vindt 
door de chauffeurs (echte vaklui) een 
laatste check plaats van de gebouwde 
funderingen. Zowel de constructie 
als de ingemeten afstand van de fun-
deringen wordt gecontroleerd. Dan 
wordt het voor deze mannen uiterst 
bedachtzaam met hun diepladers 
over de kade manoeuvreren, om 

vervolgens door de hoge deuren van 
de fabriek op de centimeter nauw-

keurig de schepen op z’n plaats 
te kunnen zetten. Er kan van alles 
misgaan, maar met deze zorgvuldige 
aanpak is de kans uiterst klein.

Buffelen                                           
Nu de scheepjes op hun plek liggen 
gaat elke onderhoudsploeg deze win-
ter met het eigen schip aan de slag. 
Er is door de bootslieden een strakke 
werkplanning gemaakt. Er staat veel 
te gebeuren. De afgelopen jaren zijn 
er verschillende restauratieprojecten 
met succes voltooid. Daardoor is het 
vakmanschap van de vrijwilligers 
enorm gegroeid, met name op het 
gebied van het scheepstimmeren en 
koper klinken. Steeds meer werk kan 
in eigen beheer worden uitgevoerd 
en zo worden ambachten overge-
dragen. Maar bijvoorbeeld bij het in 
model branden van de gangen,  zijn 
nog steeds het inzicht en de vaardige 
handen van scheepsbouwmeester 
Peter Schouten nodig. En dan is 
hij er ook! Begin april moesten de 
schepen weer vaarklaar liggen. Dat 
lukte, helaas zonder Scheldekraan, 
deze was buiten werking. In een per-
fecte samenwerking met de mannen 
van kraanbedrijf Melis en transport 
bedrijf Wielemaker. Het liep op 
rolletjes.U leest en ziet welke klus-
sen er deze winter zoal zijn uitge-
voerd. Voldoende tijd voor een bakje 
en voor de stuten. De directiekeet is 
voor het werkvolk. Meestal overvol 
maar altijd oergezellig. Soms bakt 
een werkploeglid om vage redenen 
een appeltaart of zorgt voor een bo-
lus, maar er is altijd cake. En om de 
beurt op de korrel.......... 

De Machinefabriek is voor de SBH, 
naast de faciliteiten van de werf in 
Arnemuiden, een uitkomst. Deze 
plek moeten we koesteren.  Wat ons 
betreft mag het nog even duren....

aldus sprak
de heer Teesink:
“20 tinten grijs”



Stichting Behoud Hoogaars

7

Werkzaamheden Botje                                                                                 
Bootsman van de bijboot van de TH 49 is Joke Bienefelt. Zij neemt het onder-
houd geheel voor haar rekening. 
* Boot is geheel geschuurd en voorzien van nieuwe verf en laklagen.
* Onder de waterlijn werd het nodige breeuwwerk verricht vanwege lekkages.
* Het roer werd grondig aangepakt en opnieuw geconserveerd.
* Onderwaterschip in de antifouling.

Winter activiteiten                                                                                                                                     
                                                                                                 door Klaas Tenwolde
Winterwerk YE 36
Wisseling van de wacht. Bootsman Marijn Verschuure draagt het stokje over aan Bert Beerman. 
*  Verwijderen van twee huidgangen aan bakboord en nieuwe aanbrengen.
*  Verwijderen van 200 spijkers uit het voordek. 200 nieuwe schroefgaten boren 
     en dek vastzetten. Tot slot 400 gaten afdoppen met houtproppen! 
*  Nieuw roer voorzien van nieuw beslag met koperen klinknagels en plaatsen.
*  Lekkend houten voorluik repareren. 
*  Schip geheel schuren en voorzien van nieuwe beschermingslagen.
*  Schip van binnen conserveren tegen houtrot.
*  Onderwaterschip in de antifouling.
*  Gebruikelijke technisch onderhoud.
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Deze winter kregen we spontaan bezoek van 
Cathérine&fotografie. Bij de tewaterlating een 
verslag van fotograaf Geert Mulder photography. 
Stoer, Sfeer en Concentratie in Beeld.
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Winter activiteiten                                                                                                                                     
                                                                                                 door Klaas Tenwolde

Met dank aan alle onderhoudsploegen!

Werkzaamheden Alcyon
Bootsman van de jachthoogaars Alcyon is Mart Sturm
*  Delen van de kapotte potdeksels aan bakboord en stuurboord zijn met nieuw    
hout vervangen.
*  Twee nieuw gestoken kikkers om schoten te beleggen werden aangebracht.
*  Verrotte delen in het berghout en aan de zwaardklamp aan bakboord werden        
gerepareerd.
*  Voor de verrotte knecht aan stuurboordzijde van de mastbank werd een nieuwe 
gemaakt. 
*  Door Theo werd een nieuwe vlaggenstok gemaakt.
*  Wierfilter en koelwater inlaat werden vervangen en verplaatst.
*  De kapotte dieptemeter werd door een nieuwe vervangen.
*  Het gehele schip werd van binnen tegen houtrot geconserveerd
*  Aan de buitenzijde werd het schip geheel geschuurd en voorzien van nieuwe 
laklagen.
*  Onderwaterschip in de antifouling.
*  Het scheepskompas, een cadeau van Kees Sanderse,  kreeg een vaste plek.
*  Er kwam een nieuwe huik voor de fok.

Werkzaamheden de Wet
Wisseling van de wacht. Bootsman Daan Meeusen nam het stokje over van Piet Baaij.
*  Drie nieuwe stukken hout in scheepshuid gestoken, zowel aan bakboord als aan stuur-
boord  door Peter Schouten.
*  Onderwaterschip kielbalk grondig aangepakt.
*  Mast gerepareerd, voorzien van nieuw beslag.
*  Motor uitgebouwd en na groot onderhoud weer ingebouwd.
*  Normaal technisch onderhoud.
*  Schroefas vernieuwd.
*  Schip volledig van nieuwe laklagen voorzien.
*  Onderwaterschip in antifouling
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En wat de werkploeg betreft is zij “onder vol tuig” in de zomer van 2017  te vinden in het wedstrijdveld 
tijdens “de Van Loon Hardzeildag” in Veere

Help “de Nieuwe Zorg” in 2017 onder zeil.
 Nog € 15.000,- nodig 

(voor materialen) zeilen, mast, giek, kluiverboom, beslag
(originele zwaarden zijn gelukkig bewaard door Frank Dijkstra en zijn er)

Uw bijdragen kunt u kwijt op 
rek. nr. NL 30RABO0131081144 t.n.v. 

Stichting Vissermanschouw “Nieuwe Zorg” Goes.
Of bel Ria Geluk nr. 01114 – 15547
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Help ‘DE NIEUWE ZORG’ onder zeil                                                                                                                                             
                                                                                                   door Klaas Tenwolde

Van wrak tot pronte visserman 
In de Machinefabriek ligt naast de 
hoogaarzen, pal achter de grote deu-
ren, nog een houten schip in wording. 
Het is veel kleiner, maar wel heel 
bijzonder.  Er wordt sinds augustus 
2013 in Vlissingen wekelijks door 
zeer gedreven mensen aan gewerkt. 
Daar hebben ze zo hun eigen motie-
ven voor. Want dit als wrak aange-
troffen historische vissersscheepje 
moet binnen niet al te lange tijd weer 
zeilend op de Zeeuwse wateren te 
vinden zijn. In mei 2015 mocht het al 
even van het zilte nat proeven, toen 
de Scheldekraan de net voltooide 
romp het water in draaide. Maar na 
Sail Vlissingen ging het weer naar 
binnen voor verdere afbouw. 

De redding                                      
De grondlegger van de reddingsope-
ratie is Wout Dijkstra uit Bruinisse. 
Hij zag in 2002 op een werf in Bru 
het in deplorabele staat verkerende 
scheepje.  De dreiging was voelbaar 
dat het kachelhout werd. Dat kon 
Wout niet over zijn hart verkrijgen 
en kocht het. Waarom eigenlijk. Om-
dat dit de enige overgebleven mos-
selschouw was van al die Zeeuwse 
Schouwen die als werkschip eeuwen-
lang op het Zeeuwse water voeren. 
Of beter gezegd, aldus conservator 
Jules van Beijlen: “de Schouwen van 
Zeeland”.  Want één type Zeeuwse 
schouw was er niet. Ze werden ge-
bouwd als Thoolse, Bergense of als 
Philippine Schouw, vernoemd naar 
de naam van de thuishaven. 

De oorsprong                                 
Dit houten vissersscheepje liep in 
1924 van stapel bij de werf “Moed 
en Trouw” in de Paal. Opdrachtgever 

was de Philippiense visser Abro-
scheer die het gebruikte  voor de 
mosselvisserij in de Braakman . Deze 
gaf het schip de naam “de Nieuwe 
Zorg” en dat is altijd zo gebleven. 
Het werd geregistreerd als PI 67. 
Wout vond een trawant om het schip 
te behouden in Adri Verras. Hij is 
de kleinzoon van de bouwer van het 
schip, dus telg uit het gerespecteerde 
scheepsbouwers geslacht. Adri vindt 
het prachtig werk om een schip dat 
ooit door zijn grootvader is gebouwd 
weer in de vaart te brengen. De res-
tauratie begon al eerder, in 2008 als 
werkervaringsproject op de Ooster-
scheldewerf in Goes. Dit ging later 
op in het Nijverheidscentrum. Ab van 
de Ven was destijds bedrijfsleider en 
had net met succes het project van 
het veerscheepje “de Betje” afgerond. 
Scheepsbouwer Michiel Verras bracht 
de oorspronkelijke vorm weer in het 
schip terug. Dat gebeurde met groot 
vakmanschap en onder het goedkeu-
rend oog van zijn vader Remy. Deze 
is onlangs overleden.  Ook Henk 
Dierkx speelde als werkmeester een 
belangrijke rol bij de organisatie en 
de uitvoering. Het project stokte ech-
ter in 2011 bij gebrek aan middelen. 
Daarom werd het in 2013 op een gro-
te dieplader naar Vlissingen gereden. 
Ab is nog steeds als vrijwilliger nauw 
bij het project betrokken en als ploeg-
lid te vinden in de Machinefabriek. 

Zonder zorgen                               
Het scheepje bleef lang na WO II 
in de visserij maar werd rond 1960 
voorzien van een kajuit. Frank Dijk-
stra kocht het in 1963 en merkte al 
snel waarom het schip “de Nieuwe 
Zorg” heette, Hij hield het vol tot 
1996, beleefde er allerlei avonturen 

mee en koestert de goede herinne-
ringen. Ook Frank is al jaren bij de 
“redding” van de schouw betrokken 
en timmert met passie mee. Hij ziet 
er naar uit om aan het helmhout van 
“de Nieuwe Zorg”  weer een mooi 
rakje te kunnen zeilen.  En dat “zon-
der zorgen”.

De werkploeg                                 
De werkploeg heeft gouden handen. 
Behalve  Adri, Frank en Wout, laten 
ook de vaardige handen van Louis 
Ufkes en Paul Mols steeds weer hun 
sporen na bij de herrijzing van de 
“Nieuwe Zorg”. En dat altijd belan-
geloos,  want geld is er niet meer. 
Het advies van Ria Geluk was: “Jon-
gens, richt een stichting op, anders 
komt het er nooit van”.  En ouwe rot 
in scheepsbehoud Guus van Hecke 
richtte samen met zijn vrouw Dicky 
en met Wout in 2004 de  “Stich-
ting Vissermanschouw de Nieuwe 
Zorg”op. Het geld begon langzaam te 
rollen en er kwamen bijdragen bin-
nen van het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, de Provincie en andere gulle 
gevers. Niemand twijfelde namelijk 
aan de culturele waarde van het schip 
en het belang voor ons heem. Han 
Goetheer werd later penningmeester 
en ook Adri Verras en Frank Dijkstra 
betraden het pluche, terwijl Wout de 
bestuurshamer hanteerde. De Stich-
ting maakt overigens deel uit van  
“de Stichting Traditioneel Varend 
Zeeland”. 

Nog slechts € 15.000,- !                                     
Inmiddels is er voor ruim een ton 
verspijkerd aan “de Nieuwe Zorg”. 
En dat bedrag blijft zo laag, omdat 
er ontelbare vrijwilligersuren aan 
worden besteed. Maar niet alles kan 
in eigen beheer. Sommige werkzaam-
heden vragen om het vakmanschap 
van scheepstimmerlui als Michiel 
Verras en Kees Droste.  Dus gaat het 
geld niet alleen op aan hout, beslag, 
een motor en aan zeilen maar ook aan 
manuren. Voldoende geld is steeds 
een onderwerp “van zorg” geweest. 
Gelukkig bemoeit Ria zich  met de 
fondsenwerking. Want ook zij is ac-
tief  betrokken bij “de Nieuwe Zorg”. 
Maar er is nog € 15.000,- nodig om 
“de Nieuwe Zorg” in de vaart te krij-
gen. 
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Harm vaart nog steeds een stevige koers
                                                                                                                                          door Rian Coumou

Het gebeurde toen hij een jongen van 
een jaar of twaalf was. Op een vroege 
ochtend stond er in de marmeren 
gang van het grote huis waar Harm 
opgroeide, een zeilkano. Harm was 
de vijfde in een gezin met elf kin-
deren. Zijn vader had zelf graag een 
varend beroep willen hebben, maar 
Harm’s grootvader vond dit geen 
goed idee. En zo werd vader Boerma 
onderwijzer en later hoofdonder-
wijzer van de Mulo in Enkhuizen. 
Maar de liefde voor het varen bleef 
en zo kwam er die  zeilkano, met 
midzwaard, als grote verrassing voor 
de kinderen Boerma.Op het Krab-
bersgat leerde Harm erop te zeilen, en 
daarmee bloeide bij Harm de liefde 
voor het varen op. Toen hij 16 was, 
vertrok hij naar de zeevaartschool 
in Amsterdam. Na het behalen van 
het diploma BS voer hij als leerling 
stuurman een jaar lang bij de Ko-
ninklijke Nederlandse Stoomvaart 
Maatschappij. Maar Harm wilde 
verder studeren en ging terug naar de 
Zeevaartschool.  Als stuurman voer 
hij op verschillende types vrachtsche-
pen van de KNSM.  Hij ging naar 
Zuid- Amerika en deed het Caribisch 
gebied aan, hij bevoer de kusten van 
Zuid- en Noord-Amerika en zag de 
Golf van Mexico.  Soms deden ze 
wel twee of drie haventjes per dag 
aan. Na zo’n zes jaar werd het tijd 
voor meer vastigheid. Harm werd op 
zijn 26e loods, zodat hij niet meer ver 
van huis hoefde te gaan. Hij was in-
middels getrouwd en vader van twee 
kinderen. 

Zeeland 
“Ik kende Zeeland helemaal niet.  
Maar het feit dat er zoveel water in 
Zeeland is, trok mij aan. Ik sollici-
teerde bij het Loodswezen in Vlissin-
gen, en werd aangenomen”.  
Het eerste jaar werkte hij als aspirant 
loods. “Je begon dan op schepen van 
1000 ton, en dat liep in de loop van 
de jaren op. Je vaart steeds op andere 
schepen, bij wisselende weers- om-
standigheden en met verschillende 
bemanning. Bij Vlissingen vaar je 

als loods of via het Oostgat of via de 
Wielingen naar de buitenbanken en 
daar loods je dan weer een schip te-
rug naar Vlissingen of Terneuzen. 

Knoppologie                                    
Inmiddels waren er in Zeeland nog 
twee kinderen geboren in het gezin 
Boerma. Door de onregelmatige 
diensten was Harm weinig thuis. 
Daar kwam nog eens bij dat hij veel 
tijd  besteedde aan het bijhouden van 
nieuwe ontwikkelingen.  De schepen 
werden steeds groter en het bleek van 
belang om een meer uitgebreide Ra-
daropleiding te doen. “Knoppologie”, 
in de woorden van Harm. 

Rotterdamse loodsen hadden een op-
leiding in Wageningen opgezet waar 
men met  behulp van een simulator 
kon leren om grote schepen om te 
draaien in smalle geulen. Harm werd 
gevraagd zo’n opleiding voor de 
Scheldeloodsen op te zetten. Ken-
nelijk erfde hij niet alleen de liefde 
voor het water van zijn vader, maar 
ook diens didactische vaardigheden. 
“ Ik vond het leuk om te doen, en ze 
luisterden ook nog naar me”, zegt hij, 
met nog steeds enige verbazing in 
zijn stem.

SBH 
Voor zijn pensioen was Harm al be-
trokken bij de SBH. Harm voelde 
zich er gelijk thuis. Hij hielp mee 
de Alcyon en de Y36 te restaureren. 
In de Timmerfabriek schaafde en 
schuurde  hij vele uurtjes, splitste 
touwen en zo nog wat ander werk. 
Als schipper genoot hij van het varen. 
Hij voelde zich altijd erg verantwoor-
delijk voor schip en opvaren-
den, maar vond tegelijkertijd 
ook enige spanning wel leuk. 
Hij vertelt dat Co Ruisch op 
een gegeven moment zei: “ 
Nou, dat Veerse Meer hoeft 
niet meer zo van mij”. Daar 
kon Harm zich wel in vinden, 
hij ging ook liever naar de 
Ooster- of de Westerschelde. 
Tegenwoordig is hij twee 
dagen per week te vinden in 
de  machinefabriek. En als er 
straks weer gezeild wordt, dan 
kun je Harm als vierde man op 
het voordek vinden. 

“ Dat varen, ja, daar hoop 
ik nog wel even mee door te 
gaan”. 

80 jaar  
Kort geleden, op 21 februari werd 
Harm 80 jaar. Dit werd groots ge-
vierd, niet alleen door zijn familie, 
maar ook door alle Alcyonisten in de 
Machine fabriek. Er was een fantas-
tische taart, hij kreeg een krans om 
en uit handen van Bart de Graauw 
ontving hij een door Bart gemaakte, 
zeer persoonlijke plaquette: een foto 
van Harm met een lauwerkrans er om 
heen. 
Tachtig jaar en der dagen zat? Nou, 
nee. Op maandagmorgen zingt hij 
shanty’s in het Loodsenkoor, en treedt 
hiermee ook vaak op.  Regelmatig 
kun je hem ook in de boomgaard van 
zijn naturistencamping vinden. “ Lek-
ker hout snoeien!”. 

Onlangs maakte hij met zijn oudste 
zoon een zeilreis in het Caribisch 
gebied. Ze kwamen op prachtige, 
kleine, onbewoonde eilandjes, waar 
kreeft werd gevangen en gegeten.  
Harm vaart dus nog steeds een ste-
vige koers, hij zet alle zeilen bij en 
heeft op z’n 80e de wind in de zeilen!
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Een aantal van de medewerkers en donateurs en niet 
te vergeten bestuursleden is lid van de Middelburgse 
Herensociëteit de Vergenoeging. Hoewel de naam 
herensociëteit thans feitelijk een vlag is die de lading niet 
meer dekt, want sinds alweer een aantal jaren zijn ook 
dames van harte welkom. In 1795 werd deze herenclub 
opgericht in navolging van vele andere soortgelijke 
gezelschappen in den lande als samenkomstmogelijkheid 
van diegenen die de Bataafse republikeinse staatsvorm 
verkozen boven het stadhouderschap van een Oranje. 
In 2015 werd het 220 jarig bestaan gevierd met tal van 
activiteiten in en om de huidige locatie, namelijk het 
fraaie monumentpand Baron Chassé in de Gortstraat, 
waar nu weer al enige decennia de sociëteit zijn verblijf 
heeft.

Suukerbootje
Eén van de hoogtepunten in het jubileumjaar was naast 
de oprichting van een vrijheidsboom in de fraaie tuin,  
een groot Patriottenbal eind november. Benevens dans 
en genoeglijk samenzijn onder het genot van een hapje 
en een drankje, werd een stukje huisvlijt gepresenteerd, 
vervaardigd door één van de leden van de sociëteit,  
tevens al   sinds jaar en dag donateur van de SBH, 
namelijk Jan van der Heijden, gepensioneerd tandarts.
In een schaal van 1:20 heeft Jan een model vervaardigd 
gebaseerd op de originele tekeningen van de 
YE 36, de Andries Jacob. Het scheepje was geheel 
vervaardigd van suikerprodukten, witte suiker en 
geleisuiker. Van de suiker is op basis van het recept voor 
babbelaars, kussentjes of “kokkienen” een pasteuze 
karamelmassa gemaakt. Van deze massa werd eerst 
het vlak geboetseerd en daarop de gangen en het dek. 
Jan moest heel hard werken om te voorkomen dat de 
massa verhardde en heeft,  naar ik denk,  menigmaal 
binnensmonds iets onwelvoeglijks gedebiteerd vanwege 
de temperatuur van zijn werkmateriaal. De mast is 
gemaakt van een satéprikker omwikkeld met karamel. 
Eén van de moeilijkste onderdelen was de boegspriet, 

die Jan vast moest houden tot hij hard was, omdat deze 
anders naar beneden boog. De zeilen waren van heel dun 
suikermateriaal, uitgerold op een kunststof placemat in 
een malletje en vervolgens heel voorzichtig aan de mast 
gelijmd. De foto’s getuigen van het gigantische karwei 
en het vakmanschap van Jan. De gehele operatie nam 3 
dagen in beslag Maar toen stond er ook wat !

Donatie aan SBH  
Op de avond van het Patriottenbal werd het schip 
onthuld en ter veiling bij opbod aangeboden. Na diverse 
biedingen, aangevuld met spontane giften mocht de SBH 
een bedrag van 121 euro ontvangen. Op één van de foto’s 
zien we een trotse Jan van der Heijden voorzien van zijn 
Patriottensjerp bij zijn creatie. Het scheepje werd in de 
bibliotheek annex tv-kamer ter aanschouwing geplaatst. 
Helaas…mede door de aldaar aanwezige relatief hoge 
temperatuur is het model gaan smelten en heeft Jan het 
recent naar de sloopwerf moeten brengen. Vandaar mijn 
verhaal in de verleden tijd.

Herensociëteit de Vergenoeging en de hoogaars
                                                                                                                                  door Jaap Murre

Het scheepje in de fles
Toen ik pasgeleden Jan bezocht 
om dit artikel te bespreken en zijn 
fotomateriaal te bekijken, vertelde hij 
mij over zijn vele zeilavonturen op de 
Zeeuwse en West-Europese wateren.

Over zijn eigenbouw schepen en zijn belevenissen met onder meer de familie Slagboom.
Ook vertelde hij over zijn hobby scheepjes in een fles te maken. Heel fijn werk met een enorme concentratie en 
precisie. Zijn voormalige professie als tandarts zal hem hierbij zeer zeker van nut zijn geweest. Tot mijn verbazing 
en verrassing behoort een minihoogaars tot zijn flessenvloot. Ook een galei met hele kleine roeiriemen van 
koperdraad maakt hiervan deel  uit. Een paar afbeeldingen laten zien met welke nauwkeurige details deze scheepjes 
zijn gemaakt. De flessen zijn tussen de 13 en 18 cm lang, dus de scheepjes zijn heel erg klein.
Maar prachtig om te zien. Wellicht dat één en ander nog eens op de werf of zo kan worden bezichtigd.
Jan,  bedankt voor het gesprek en de ontvangst!
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De SBH is een stichting die het 
behoud van ons Zeeuws varend 
erfgoed nastreeft. Behoud  is meer 
dan conservering en expositie.  Van 
even groot belang is dat de schepen 
worden gebruikt waar ze ooit voor 
gemaakt zijn, namelijk  op het water. 
Het is als met een huis, verkrotting 
ligt op de loer als het niet bewoond 
wordt. Ook op een oud schip moet 
het af en toe stampen, dat houdt de 
mieter uit de planken. En daarbij, de 
kennis en kunde om met deze oude 
schepen te kunnen zeilen  verte-
genwoordigt op zich al een wezen-
lijk element van cultuur-historisch 
belang. Het is het waard om dat te 
behouden en door te geven aan vol-
gende generaties.

Gelukkig wordt er veelvuldig geva-
ren met de intussen 8 schepen die de 
Stichting  beheert. Dat gebeurt  in het 
kader van allerlei evenementen en 
wedstrijden, maar anders wel met de 
regelmatige recreatieve en informa-
tieve vaartochten die georganiseerd 
worden voor gasten of voor onze 
sponsors.

Voor de bemensing van deze schepen 
kan de Stichting een beroep doen op 
een groep van zo’n 60 vrijwilligers, 
sommigen zijn ervaren schippers, 
maar de meesten gaan mee als maat 

of aspirant-maat. Om de zeilvaar-
digheden  van deze mensen op peil 
te houden en  te vergroten worden 
vanaf het voorjaar weer oefendagen 
georganiseerd onder auspiciën van 
de binnen de Stichting opererende 
Werkgroep Varen. De werkgroep 
-  onder leiding van Sjaak Ooster-
ling, samen met enkele andere bij de 
Stichting actieve leden, waaronder  
Ko Hamelink,  Henk van Hoepen 
en Hans Loeve - beraadt zich al een 
tijdje op mogelijkheden om het oe-
fenprogramma op een hoger plan te 
tillen.

Henk: “ Wij hebben geconstateerd 
dat er wel degelijk geoefend wordt, 
maar er is te weinig structuur en de 
vaste groep die het echt doet is te 
klein. Het zou mooi zijn als we iets 
zouden kunnen realiseren dat lijkt op 
de vroegere matencursus, zoals die 
gegeven werd vanuit de Volksuniver-
siteit. Helaas is daar een aantal jaren 
geleden  mee gestopt, maar eigenlijk 
bood dat een prima manier om te 
werken aan theoretische professio-
nalisering op het punt van vaartech-
niek, materiaalkennis en regelgeving. 
Maar ook zo iets als gastheerschap 
behoort daartoe. We hebben tenslotte 
tevens een informerende functie en 
we gaan steeds meer en intensief met 
groepen van buiten om.”

Ko vult aan: “ Dit jaar zijn we dan 
ook in eigen beheer gestart met een 
oefenprogramma   ‘op het droge’  
voor vrijwilligers  in de vorm van 3 
avonden theorie, dit in aanvulling op 
de reguliere zomer-oefeningen in de 
praktijk. We hopen op die manier niet 
alleen huidige pool actieve beman-
ningsleden een beter basis te geven, 
maar ook nieuwe aanwas te motive-
ren. De komende jaren moet hier ver-
der structuur in worden gebracht.”

Op 3 maart ging de eerste - drukbe-
zochte - cursusavond van start met 
een exposé over de geschiedenis van 
de Alcyon,  gevolgd door informa-
tie over de onderhoudsaspecten, de 
inrichting en het zeilgedrag van dit 
schip. Ook de Tholen 49 en de Yerse-
ke 36   komen aan bod in de cursus.

Dit alles past in een aanpak om het 
varen verder te professionaliseren. 
Dit jaar is een soort overgangsjaar, 
waarbij Ko Hamelink en Hans Loeve 
als cursusleiders optreden. Het is de 
bedoeling dat daarna nog meer ver-
breding en verdieping gaat plaatsvin-
den in het cursusaanbod en met het 
oog daarop zal zeker ook een beroep 
worden gedaan op anderen binnen de 
SBH.

Behoud en varen, het een kan niet 
zonder het ander               door Vincent van Dijk
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In de jubileumuitgave van december 
besteedden we al uitgebreid aandacht 
aan het meer betrekken van de jeugd 
bij de activiteiten van onze Stichting. 
Zo werd de opzet van een Werkgroep 
Jeugd aangekondigd. En we infor-
meerden over de samenwerkingscon-
tacten die er zijn met andere op water 
en zeilen gerichte verenigingen in de 
omgeving. Inmiddels zijn we weer 
een stap verder.  

Februari 2016 accordeerde het be-
stuur een notitie inzake Oriëntatie 
op een Programma Jonge Beman-
ning.  Onder het motto ‘jong geleerd, 
oud gedaan’  is het de streven om 
jongeren in de leeftijdscategorie 14 
tot 20 jaar sterker te binden aan de 
activiteiten van de SBH. Maar wel 
op een eigentijdse manier en met een 
voor deze doelgroep aansprekend 
programma. 

Ko Hamelink bemoeit zich, samen 
met zijn broer Krijn, al langer met dit 
onderwerp. “Om dit doel dichterbij te 
brengen wilden we het bestuur achter 
een aantal ambities en uitdagingen 
krijgen die in de komende jaren moe-
ten worden uitgewerkt. Geen vage 
vergezichten, maar echt concrete 
ideeën en maatregelen waarmee zon-

der grote inzet van financiële mid-
delen of menskracht veelal direct kan 
worden gestart.” 

De aanpak wil nadrukkelijk 2 pijlers 
van de SBH omvatten, namelijk on-
derhoud én varen. Het is de combi-
natie van deze twee zaken, tegen de 
achtergrond van de historie van de 
visserij in Zeeland, die de uitdaging 
moet bieden aan jongeren om mee te 
doen. Dat is tegelijk het onderschei-
dende element en de meerwaarde ten 
opzichte van hetgeen de meer regu-
liere zeil-  en watersportverenigingen 
al aanbieden. “ Ik denk dat we nu 
meters kunnen maken met een goed 
jeugdprogramma. We hebben het dan 
wel over een ontwikkelingsproces dat 
zich over meerdere jaren uitstrekt. 
Dus niet alleen leuk zeilen -dat kun 
je ook bij andere verenigingen-  maar 
juist de verbinding met behoud, tra-
ditie, kennis van oude vaartechnieken 
en omgang met gasten. Wij geloven 
er in dat daar een doelgroep voor te 
vinden is die je ook voor langere tijd 
kunt vasthouden.  Zonder - om maar 
in maritieme termen te blijven- an-
dere verenigingen daarmee  in de 
wielen te rijden.” Een van de advie-
zen is om jeugd actief te gaan bena-

deren, bijvoorbeeld via voorlichting 
op scholen of door het organiseren 
van introductiedagen, al dan niet in 
samenwerking met andere verenigin-
gen, zoals de WSV Arne. 

“ Door te werken vanuit een thema-
tische aanpak, waarin alle facetten 
van het varen en het behoud aan de 
orde komen en op een selectieve 
manier worden aangeboden, willen 
we jongeren enthousiast maken. Uit-
eindelijk moet een min of meer vaste 
groep ontstaan, die het leuk vindt 
om bijvoorbeeld 1 keer in de week 
te komen oefenen op vaardigheden. 
Alle schepen van de SBH-vloot staan 
tot hun beschikking en ze zullen 
deze in beginsel, waar nodig onder 
enige begeleiding,  geheel zelfstandig 
mogen bemannen en gebruiken. Het 
gaat er om op een slimme manier 
een mix te maken met de kennis en 
kunde van een oudere groep varens-
gasten en klussers. Zo kom je tot een 
kruisbestuiving van jeugdig elan en 
seniorenervaring. De gedachte is dat 
de jonge bemanningsleden volledig 
betrokken worden bij de huidige 
activiteiten van de SBH. Dit alles 
kan prima functioneren naast ons al 
bestaande jongerenteam. Dat zijn 
merendeels twintigers met wedstrij-
dervaring. Maar zij fungeren juist 
daardoor als lichtend voorbeeld en 
rolmodel.” De notitie zal nog worden 
besproken met de medewerkers van 
de Stichting en als alles goed gaat zal 
al in 2016 begonnen kunnen worden 
met de uitvoering.   

Oriëntatie op Jonge Bemanning.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   door Vincent van Dijk
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Vorig jaar, in het kader van 25 jaar 
SBH, zijn we bij dit evenement terug 
gegaan naar 1928. Het jaar waarin de 
eerste hardzeildag gevaren werd. Dit 
jaar kiezen we weer voor een thema. 
Een wat langere  periode. Namelijk 
de jaren 60 van de vorige eeuw. Een 
belangrijke periode in de geschiede-
nis. Er was vooruitgang. Moderni-
sering op vele terreinen. En ook een 
verandering  in denken en doen. 

In 1928 werden houten visserssche-
pen nog veel gebruikt in de visserij. 
De jaren daarna werden ze vervangen 
door stalen schepen. In de plezier-
vaart kwam polyester in gebruik. Het 
maritieme visserij erfgoed lag weg 
te kwijnen in verlaten havens. Oude 
rotzooi. Wat moet je ermee. Afzin-

ken, goed voor de open haard. Zie de 
foto. Enig idee welk schip dit is?

Dan zien we in de jaren 60 van de 
vorige eeuw een kentering. De no-
zems, studenten en anderen, klein in 
aantal, tonen liefde voor dit erfgoed. 
Hang naar traditie? Anders willen 
zijn dan de nieuwe moderne mens? 
Andere motieven? Maakt niet uit. 
Van belang is dat er weer belangstel-
ling kwam voor het erfgoed. En zo 
een basis werd gelegd om de fraaie 
schepen te behouden. Studenten 
adopteerden houten schepen, gingen 
ze onderhouden en er mee varen. 
Anderen zagen dit en zetten zich er 
ook voor in. Daarom is deze periode 
zo belangrijk en hebben we dat als 
thema gekozen. Om te genieten van 

het mooie dat bewaard is gebleven 
en verder gerestaureerd is. En we 
ook anno2016 kunnen genieten van 
het zo fraaie  maritieme erfgoed. We 
gaan dit thema vorm geven in kle-
ding, muziek, ambachten, presenta-
ties, auto’s van toen. En natuurlijk de 
aanwezigheid van de schepen.  Om 
zo bij de van Loon Hardzeildag op 
zaterdag 16 juli er weer een bijzon-
der evenement van te maken. Deel-
nemers  in gepaste kleding, uitrusting 
van de schepen met materialen van 
toen. Met als gedachte dat in die 
jaren de basis is gelegd voor al het 
fraaie wat we kunnen zien varen deze 
dag. 

Van harte welkom dus in Veere.   
Volg op zaterdag de wedstrijd, geniet 
van het walprogramma met diverse 
(maritieme) ambachten, de palingro-
kerij, diverse marktkramen, kinder-
spelen, de Westkapelse heiploeg met 
zang en demonstratie, heerlijk eten 
en drinken, elkaar en de schepen. 

Op zondag 17 juli zijn er op de kant 
diverse kunstenaars die hun creaties 
tonen. Bij fraai weer buiten, bij wat 
minder weer in de grote tent. En al 
onze schepen zijn aanwezig. Om ze 
te bekijken en mee te varen. Gratis

En het zou leuk zijn dat iets van ons  
thema dit jaar te tonen. In kleding of 
anderszins.

Graag tot bij van Loon.

Evenementen in 2016...
Het belangrijkste evenement dit jaar is de H.W. van Loon Hardzeildag. 14 tot en met 17 juli.
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‘Al de activiteiten van Stichting Behoud Hoogaars worden mede 
mogelijk gemaakt door de Provincie Zeeland.’

Overige evenementen.

Dit jaar is er geen Sail Vlissingen en ook geen WaterrAnt in Antwerpen. Wel gaan we 650 jaar Tholen vieren. Op 4 
juni en wellicht ook 10 september. Zie hiervoor de website http://www.tholen650jaar.nl/programma/ 

Op 4 en 5 juni doet de YE 36 mee aan volkorendag in Middelburg. Al onze andere schepen aan de watersportdag op 
4 juni in de havens van Middelburg. Kom langs, stap aan boord en geniet. Ook voor de jeugd is er dan van alles te 
doen. Zeilen, roeien, touwtrekken met de schepen etc.

25 juni is er visserijdag in Arnemuiden. We zijn aanwezig op de werf Meerman en je kan een rondje meevaren. 

Op 9 juli is de traditionele open dag van de historische scheepswerf C.A. Meerman met vele activiteiten en een ge-
zellig samenzijn. Ook schepen van ons zijn er te bezoeken en maken we rondvaartjes.

Op zondag 17 juli presenteren wij onze hele varende vloot! Om ze te bekijken en mee te varen. Gratis! Wij zoeken, 
op vrijwillige basis, creatieve mensen om te fotograferen, hoe? vanuit het water, in rubberboot, vanuit de lucht, met 
drone of vanaf de kant. Wij organiseren om 14.00 uur een gelijktijdige start voor de rede van Veere, zodat de hele 
vloot op een beknopte lokatie vaart. De winnende foto zal in de volgende                        nieuwsbrief geplaats wor-
den. Meld je aan via info@hoogaars.nl of geef het door.

Evenementen in 2016...
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De hervatting                                 

                      door Henk Licher
Terwijl ik mijn bijdrage over het 
Vissersmonument schreef (elders 
in deze Nieuwsbrief) maakt de heer 
Kees van Dijke uit Arnemuiden mij 
er op attent dat niet alleen slecht 
weer de oorzaak van veel vissersleed 
is geweest.  Zo verdwenen in 1946 
de ARM 1 en ARM 3 met zeven 
opvarenden in de diepte, nadat de 
beide schepen voor de kust van Wal-
cheren op een mijn waren gelopen. 
Dramatisch genoeg op een Neder-
landse mijn, in 1939 door de Neder-
landse Marine daar neergelegd. De 
twee hoogaarzen voeren zij aan zij 
aan de kop van een aantal uitgaande 
hoogaarzen langs een mijnenstrook, 
waarvan er vermoedelijk een op 
drift raakte. Een van de ongeluk-
kigen liet een vrouw achter die al 
eerder een echtgenoot had verloren, 
namelijk bij de grote ramp in 1924. 
Hoe hard kan het ongeluk iemand 
treffen…. De schipper van de ARM 
6 zag het drama gebeuren. Een ex-
plosie, een waterzuil en de punt van 
de ARM 3 nog even boven water. 
Hij kon Jozias Siereveld, schip-
per van de ARM 3, ternauwernood 
nog uit het inferno redden, maar 

verder kon hij niets uitrichten. De 
ARM 1 was al weg. Daarna olie, 
versplinterd hout, drijvende spullen.                                                                                                                                         
       Enkele jaren daarvoor, in het 
oorlogsjaar 1943, was de ARM 11 
teloorgegaan. Schipper Willem van 
Belzen en Aart van Belzen verloren 
daarbij het leven. Wat was het geval? 
Willem van Belzen moest na de ca-
pitulatie  zijn schip,  de ARM 29, aan 
de Duitse bezetters afstaan. Maar hij 
liet het er niet bij. Van scheepswerf 
Meerman wist hij een - gehoopt ti-
jdelijke- vervanging voor zijn schip 
te huren. Een opgelegd schip dat hij , 
de fiere Arnemuider,  een uitdagende 
en trotse naam gaf: De Hervatting.  
Zo’n naam moet je proeven, zeker 
in die tijd…  Het schip werd als 
ARM 11 geregistreerd.  Op 7 oktober 
1943 kwam het ontijdige einde: er 
verschenen Engelse jachtvliegtuigen 
boven het Veerse gat.  Een binnen-
vaartschip werd in vlam gezet en 
ook de veerboot “Zandkreek” moest 
het ontgelden. Maar hoe verging het 
de uitgevaren ARM 11 ? Dat vroe-
gen de naar de kade toegestroomde 
Veerenaren zich angstig af.  De 
ARM 11  bevond zich vissend op 

het Noordsloe. In de buurt was de 
VE 10,  op vangst naar kreukels in 
Noord-Beveland.  Schipper Sander 
Minneboo nam de beschieting waar 
en aarzelde: de Engelsen waren im-
mers in de lucht.  Maar conclaaf met 
zijn matroos Pieter van Belzen bracht 
hem ertoe, met gevaar voor eigen 
schip en leven, te gaan kijken hoe het 
met de ARM 11 gesteld was. Niet zo 
best, zo bleek.  De trotse ‘Hervatting’ 
lag zwaar beschadigd bij afgaand tij 
aan de grond; Willem van Belzen en 
Aart van Belzen door kogels gedood, 
diens vader Robbert en Gillis, de 
zoon van de schipper, gewond. Zo 
beleefde de fiere ‘Hervatting’ zijn 
einde, mét zijn trotse naamgever.  
Het was de  laatste halfgedekte vis-
serij- zeilhoogaars: de ‘Hervatting’, 
nomen est omen. Het schip is daarna 
nog wel hersteld, maar met onbe-
stemde bestemming verkocht. Het 
is allemaal, en nog veel meer, na te 
lezen in het uitnemende overzichts-
werk van Kees van Dijke: ‘De vis-
serij van Arnemuiden, de schepen en 
hun bemanning’.  

J. Siereveld, J. Merien en J. Siereveld op de ARM 54  
( foto uit: ‘De visserij van Arnemuiden, C.L. van Dijke)

Foto uit: “De Visserij van Arnemuiden”, C.J. van Dijke
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De vis wordt duur betaald, zo zegt 
Truus in het toneelstuk van Herman 
Heyermans (1900) als de vissers-
vrouwen met elkaar over het kommer 
en kwel van de visserij spreken. En 
Kniertje herhaalt het.  Dit gaat toch 
door je heen bij de herdenking op 30 
januari van de omgekomen Arnemui-
der vissers bij het nieuwe vissersmo-
nument op de begraafplaats aan de 
Veerseweg.  De directe aanleiding tot 
dit monument was een recente ramp, 
die in ons geheugen gebeiteld staat: 
de ondergang in 2011 van de Nieuw-
poort 28 voor de kust van Duinkerke, 
waarbij drie mannen het leven ver-
loren.  Er is in Arnemuiden al een 
ouder monument, namelijk voor de 
vijftien vissers die bij de grote ramp 
met vier schepen(!) in 1924 het leven 
verloren (zie foto), maar het onge-
luk van de Nieuwpoort leidde tot de 
gedachte om voor alle omgekomen 
vissers een monument op te richten. 
Daartoe werd de Stichting Nieuw-
poort 28 in het leven geroepen, die 
de middelen bij elkaar bracht en op-
drachtgever werd. Dat monument is 
er nu.  

Het is een indrukwekkend monu-

ment geworden: in het zwarte graniet 
staan 96 namen van vissers die vanaf 
1805 op zee zijn gebleven. Links is 
een oude hoogaars, rechts een mo-
derne viskotter afgebeeld. Boven 
de toepasselijke foto van Ruben 
Oreel -  het afscheid van een vissers-
boot- staat een betekenisvol gedicht.                                                                                                                                     
De lijst namen laat nog eens zien 
wat voor gevaarlijk bedrijf het vis-
sen met de oude houten boten kon 
zijn.  In sommige jaren keerden er 
op één dag meerdere vissers - en 
soms zelfs meerdere schepen tegelijk 
-  niet terug: wat een ontreddering 
moet dat teweeg gebracht hebben 
in het vissersdorp Arnemuiden. Met 
recht: de vis werd duur betaald.  De 
hoogaars op het monument doet 
ons er ook nog eens bij stil staan 
dat de fraaie schepen, waarvan wij 
nu kunnen genieten door het noeste 
herstel- en onderhoudswerk van de 
werf, ook een levende herinnering 
zijn. En wel aan de jongens en man-
nen die in vaak zware omstandig-
heden werkten en dat soms moes-
ten bekopen met hun gezondheid 
of erger, een vroege dood op zee.                                              
De verhalen zijn aangrijpend, zoals 
bijvoorbeeld door J. Siereveld opge-

tekend uit de monden van de schip-
pers A. de Gruiter en J. Meerman, 
die persoonlijk meemaakten hoe in 
september 1903 drie hoogaarzen 
met hun dertien vissers ondergin-
gen. Of dat van de ondergang van 
de zeilsloep Vrouw Clasina in jan. 
1881, beschreven in de Middelburgse 
Courant en opgenomen in de Arne-
klanken van juni 1998. De zeven be-
manningsleden moesten in het want 
van de kapseizende sloep vluchten, 
waarna er vijf uit werden geslagen 
door de zware zee en matroos Blaas 
Meulmeester met de scheepsjongen 
op zijn schouders in de mast klom en 
zich daar vasthield. De jongen kon 
het niet houden, Meulmeester werd 
na 35 uur (!) in de ijzige kou gered 
door een Engels schip. Dit verhaal 
kennen wij door zijn overleven en 
zijn overlevering. Van de andere ram-
pen zijn niet zulke indringende per-
soonlijke getuigenissen, maar zij zijn 
er niet minder dramatisch om  voor 
de vissers en hun nabestaanden.  De 
lijst met omgekomen vissers laat zien 
dat het aantal betreurden -  behou-
dens de direct naoorlogse jaren ‘45 
en ’46 -   na 1924 beduidend minder 
in aantal is. Daarin kan een combi-
natie van factoren een rol hebben 
gespeeld, zoals toenemende motori-
sering, betere weersvoorspellingen 
en het overgaan van het sprietzeil 
op veiliger tuigage. Maar het bleef 
natuurlijk een onzeker bedrijf; afhan-
kelijk van de elementen, en ook van 
de beschikbare middelen voor goede 
zeilen, hout, onderhoud en reparatie. 
Dat was niet altijd het geval, de in-
komsten hielden immers niet over en 
veel schepen waren zwaarbelast met 
hypotheek; de letters ARM konden 
helaas vaak ook letterlijk genomen 
worden. Van dit alles en meer getuigt 
dit monument: ingetogen met een 
waardige soberheid.  

De vis wordt duur betaald                                   

                      door Henk Licher

Het Visserijmonument Arnemuiden, met de heer Teun Schroevers, zoon van de omgekomen visser Lieven Schroevers 
(12 sept. 1945 van de ARM 35). Foto by courtesy of Ruben Oreel) 

Onthulling monument voor de vissers omgekomen in 1924
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Varende monumenten                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     door Sjaak Oosterling
YE-36 Andries Jacob, Alcyon en TH-49 De drie 
gebroeders, al onze grote schepen staan geregistreerd 
als varend monument. Je kan het ook zien, onder de 
SBH vlag wappert normaal fier de wimpel van de FVEN 
“Varend monument”. 

Wat is dit precies en hoe kom je als schip aan deze 
status? 
Door de overheid is sinds kort de wetgeving omtrent 
het monumentenbeleid in Nederland aangepast. Er zijn 
twee categorieën: Onroerend erfgoed, (kerken, kastelen, 
molens, enz) en mobiel erfgoed (schepen, vliegtuigen, 
treinen, kortom alles wat zich kan voortbewegen). Laten 
we ons richten op het varend erfgoed. De belangen 
van de vele soorten scheepstypen die er zijn worden 
behartigd door diverse behoudsorganisaties. Je hebt om 
er een paar te noemen, de Stichting Botter Behoud SBB, 
Stichting Behoud Hoogaars SBH, Stichting Stamboek 
Ronde en Platbodemjachten SSRP, kortom te veel om 
op te noemen. Al deze organisaties zijn aangesloten 
bij een overkoepelende stichting de FVEN, ofwel de 
Federatie Varend Erfgoed Nederland. Deze is in feite 
het aanspreekpunt voor wat betreft contacten met 
overheidsinstanties, watersportorganisaties en dergelijke. 
Op de website www.fven.nl is op de Home pagina onder 
Register Varend Erfgoed Nederland het complete register 
van alle geregistreerde vaartuigen te vinden. Met een 
duidelijke zoekmachine, waaronder men op, naam, type, 
enz. kan zoeken.

Hoe komt jouw schip nu aan een monumentenstatus?                      
Het FVEN hanteert hiervoor een aantal basiscriteria. Als 
het schip hieraan voldoet kan het geregistreerd worden als 
varend erfgoed, c.q.  varend monument. 
De basiscriteria zijn: 
*Het schip is ouder dan 50 jaar. 
*Het schip heeft een ligplaats in Nederland of vaart onder 
de Nederlandse vlag. 

*Het scheepstype was meer dan vijftig jaar geleden 
beeldbepalend op de Nederlandse wateren of was 
typerend binnen de ontwikkeling van de Nederlandse 
scheepsbouw.
Verder zijn er nog een aantal criteria specifiek voor 
het betreffende scheepstype. Deze zijn opgesteld door 
de behoudsorganisaties zelf, dit is ook logisch, want 
je kan moeilijk van de FVEN verwachten, dat zij van 
elk scheepstype op de hoogte zijn van de voor dat type 
kenmerkende eigenschappen. Door de SBH zijn indertijd 
criteria vastgesteld, waarbij zoveel mogelijk gebruik 
is gemaakt van allerlei bronnen uit het verleden (bijv. 
gegevens van de werven die de hoogaarzen gemaakt 
hebben, boeken, tekeningen), om tot een verantwoord 
geheel te komen.

Het schouwen
Als de eigenaar van het schip een registratie wil 
aanvragen, zal er een zogenaamde schouw uitgevoerd 
moeten worden. Het schip wordt door iemand van de 
behoudsorganisatie, die lid is van de schouwcommissie 
van de FVEN geschouwd. Hierbij komen alle kenmerken 
van het type aan bod, bijvoorbeeld de valling van de 
stevens, lengte – breedteverhouding, tilling van het vlak. 
Ook wordt gekeken naar het materiaalgebruik, houtsoort, 
zeildoek, touwwerk. Alles wordt geïnspecteerd. 
Na de schouw wordt door middel van een schouwrapport 
aan de FVEN gemeld in welke categorie het schip 
ingedeeld moet worden. Je hebt een A, B en C status, 
waarbij de A status nog onderverdeeld is in A1, A2 en A3. 
Bij een A1 status is het schip volledig origineel, motor, 
indien aanwezig, houtsoort, katoenen zeilen, hennep en 
sisaltouw, kortom alles. De enige uitzonderingen die zijn 
toegelaten zijn wettelijke eisen, bijv. een marifoon of 
een reddingsvlot als het op zee vaart. Het zal niemand 
verwonderen dat er in deze categorie maar heel weinig 
schepen rondvaren. Eén stapje terug is de A2 status. 
Hierbij moet het schip volledig oorspronkelijk van 
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uiterlijk zijn. Moderne technieken en middelen mogen 
worden toegepast, mits uit het zicht en voor zover het 
oorspronkelijke karakter geen geweld wordt aangedaan. 
Een praktisch voorbeeld hiervan is, dat roestvrijstalen 
onderdelen die in het zicht zitten, zwart geverfd moeten 
zijn. Onze drie grote schepen hebben allen een A2 status.
Voor wat betreft de andere categorieën, steeds gaat men 
een stukje verder van het origineel vandaan. Het voert te 
ver in het kader van dit artikel om deze allemaal in detail 
te behandelen. Nu nog onze Boreas. Op dit moment 
heeft het schip bij de FVEN een C status, waarom zou je 
zeggen, het schip ziet er toch verrekt origineel uit. Het 
antwoord is simpel, toen de Boreas aangemeld is voor 
registratie, was de bouw (restauratie voor de FVEN) 
nog niet afgerond. Het schip krijgt dan automatisch een 
C status. Pas na de schouw wordt de definitieve status 
vastgesteld. Het plan is om nog dit voorjaar de Boreas te 
schouwen. Als een schip eenmaal als varend erfgoed of 
varend monument is geregistreerd, moet deze status elke 
vijf jaar verlengd worden. Hiervoor moet de eigenaar 
een formulier invullen, wat door de behoudsorganisatie 
mede ondertekend wordt. Zijn er geen veranderingen 
in deze periode aan het schip uitgevoerd dan is het 
verhaal eenvoudig. Tegen betaling van een bedrag aan 
administratiekosten kan men weer vijf jaar vooruit. 
Zijn er wel veranderingen, dan is de beoordeling aan de 
schouwcommissie of er wel of niet opnieuw een schouw 
moet worden uitgevoerd. 

Op dit moment zijn er een vijftiental hoogaarzen en 
andere platbodems, waarbij de SBH de administratie 
verzorgd heeft. Deze schepen staan dus via de SBH 

geregistreerd. Het voordeel voor ons als SBH is uiteraard 
dat wij sterker in onze schoenen staan in contacten met 
overheden, instanties en dergelijke als met slechts drie 
schepen. Het voordeel voor de eigenaren is, dat wij een 
aantal administratieve taken voor hen doen. 

SBH en de Schouwcommissie
Tot slot nog even hoe ik zelf in de schouwcommissie 
verzeild ben geraakt. Omdat er bij de FVEN de laatste 
jaren nogal wat problemen waren met het beheer van de 
administratie, was van een heel groot aantal schepen de 
registratie verlopen. Om dit recht te trekken was er voor 
2015 een zogenaamd “generaal pardon”afgekondigd. 
Van elk schip waarvan de verlenging verlopen was, kon 
voor 30 dec 2015 gratis de registratie verlengd worden. 
Normaal kost dit 20 euro. De SBH heeft toen de meeste 
hoogaarzen, hengsten en andere platbodems in onze regio 
aangeschreven om dit voor hen te verzorgen. Omdat 
ik dit toegezegd had te verzorgen, kreeg ik regelmatig 
contact met de FVEN. Zij vonden, terecht denk ik, dat als 
de SBH bovenstaande rol op zich wilde nemen, zij ook 
een vertegenwoordiger in de schouwcommissie moesten 
hebben. Vandaar. Hoewel wij natuurlijk hoofdzakelijk 
hoogaarzen en hengsten zullen schouwen, wil dit 
niet zeggen dat andere types niet geschouwd kunnen 
worden. Van alle types zijn criteria opgesteld en aan de 
hand hiervan is het dus goed mogelijk een schouw te 
doen. De YE-36 bijvoorbeeld zou oorspronkelijk door 
een vertegenwoordiger van de Stichting Botterbehoud 
geschouwd worden.
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Op 7 maart j.l. heb ik in het gezelschap van bestuurslid 
Bart Bouwmeester een bezoek gebracht aan het 
Documentatiecentrum van onze stichting in de 
voormalige gemeentesecretarie van Arnemuiden. Naast 
een museaal gedeelte gevestigd in het oude stadhuis 
gewijd aan de geschiedenis van Arnemuiden, trof ik in de 
kantoren en kluis drie zeer enthousiaste en gemotiveerde 
medewerkers in de personen van Jan Hamer, Bram 
Verwijs en Hans Voskuil. Zij zijn daar heer en meester 
van een indrukwekkende hoeveelheid documentatie 
aangaande de zeilvaart in de Zeeuwse wateren  in al 
zijn verschijningen en in het bijzonder de visserij op de 
Schelde,  in de vorm van  documenten zoals tekeningen 
en foto’s met name van de schepen van de stichting. Ze 
komen zij daar op gezette tijden bijeen om te sorteren, 
rubriceren, archiveren en conserveren van allerlei 
publicaties. Ook ontvangen zij van tijd tot tijd  pakketten 
boeken en tijdschriften uit legaten en van mensen die 
noodgedwongen – voornamelijk uit ruimtegebrek – 
hun boekenkasten moeten op- of uitruimen. Al dit 
materiaal wordt na ontvangst bekeken, gerubriceerd en 
gecatalogiseerd.

Bijzondere publicaties Een mooi bezit is het volledige 
aantal jaargangen van de Waterkampioen vanaf het 
begin van het verschijnen in 1930. In fraaie banden 
zijn al deze jaargangen tezamen gebracht evenals een 
uitgave van onze zuiderburen in de vorm van  banden 
van het destijds verschenen tijdschrift  Wandelaer sur 
l’ eau. Dit was een maritieme uitgave van de Belgische 
overheid en het Belgisch jachtwezen – Fédération Belge 
du yachting,  met allerlei tekeningen, foto’s, schema’s 
en wetenswaardigheden over zeilschepen en dergelijke. 

Opmerkelijk is dat per pagina van 2 kolommen aan de 
ene kant de tekst in het Nederlands en daarnaast in het 
Frans is gesteld.

Bibliotheek en archief Naast een uitgebreide bibliotheek 
beschikt Documentatie over een groot archief aan 
tekeningen en afbeeldingen van de op onder andere  
de werf Meerman gebouwde en inmiddels door de 
stichting gerestaureerde schepen. Veel beeldmateriaal is 
opgeslagen in een indrukwekkende  paternosterkast die 
elektrisch wordt aangedreven. 
Kortom, er is een ware schat aan informatie beschikbaar 
voor geïnteresseerden. Neem dus gerust eens contact op 
met de medewerkers van Documentatie.

Bezoek aan Documentatie.                                               
                                                                                                                                                          door Jaap Murre

In de volgende nieuwsbrief………
In de najaarsnieuwsbrief hopen we u uitgebreid verslag te kunnen doen van de activiteiten die we deze zomer gaan 
ontplooien. Hierbij zullen vooral de van Loon Hardzeildag en de activiteiten rond de volkorendagen in Middelburg 
uitgebreid aan de orde komen, alsmede de verdere ontwikkeling van het jeugdvaren. Daarnaast willen we een 
interview met één van onze sponsoren opnemen en een gesprekje met een jeugdige medewerker. 
Voelt u zich als lezer geroepen om ook wat te schrijven, schroom niet en neem contact op met de redactie, die u 
gaarne zal helpen en adviseren met de realisatie hiervan. 
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Stichting Behoud Hoogaars
Zuidwal 63, 4341 CH Arnemuiden
telefoon : 0118—410045
IBAN NL87INGB0000126979
BIC – INGBNL2A
internetsite : www.hoogaars.nl
      ANBI status sinds 2008
Beschermheer van de SBH
Commissaris van de Koning in Zeeland,
de heer J.M.M. (Han) Polman

Bestuur Beleidssector:
Voorzitter:           Jan Scherpenhuizen
Vicevoorzitter:     Bart Bouwmeester
Penningmeester:  Wim Lukaart
Secretaris:            René de Haas
Communicatie, PR en media: Bies Fransen v.d. 
Putte

Bestuur Werkgroepsector:
Boeken en varen: Sjaak Oosterling
Onderhoud en restauratie: Ruud Dreesman
Evenementen en productontwikkeling: Hans Kole
Werfzaken coördinatie: Gaston Timmerman

Donateurs
Donateurs zijn hard nodig om de activiteiten van de Stichting 
financieel mogelijk te maken. Bij een donatie van € 22 of meer 
ontvangen donateurs het blad CONSENT en Nieuwsbrieven. 
Ook kan elke donateur op een van de donateurdagen meevaren 
op een van de schepen van de Stichting. Donateurdagen worden 
aangekondigd in deze nieuwsbrief. Nieuwe donateurs kunnen 
zich aanmelden via ons secretariaat, telefonisch, schriftelijk of 
per e-mail via info@hoogaars.nl

Heeft u affiniteit met houtbewerken of oude 
ambachten? 
Kom eens een dagje kijken op de werf. En ervaar hoe gemoti-
veerd en gezellig ons team van vrijwilligers is.
Werkzaamheden zoals: meten, zagen, 
schaven, schuren, lijmen, schroeven, 
breeuwen, verven en vooral iets willen bijdragen aan en iets wil-
len leren over de bouw van dit soort klassieke schepen. 
Informatie en opgeven via info@hoogaars.nl of 0118-410045

Word Vrijwilliger
Regelmatig is de SBH op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die met 
hun kwaliteiten kunnen bijdragen aan:
 -  schippers en maten
 -  restauratie en onderhoud
 -  promotieactiviteiten met evenementenkraam
 -  publicaties, zoals Nieuwsbrief, documentatie, website en 
overige werkzaamheden
Aanmelden is mogelijk via info@hooogaars.nl of  0118-410045

Wil je leren zeilen op een platbodem.              
Als maat en/of schipper meezeilen?
Wij hebben een programma van zomertrainingen. 
Elke dinsdag en donderdag avond of donderdag middag in de 
zomermaanden van mei tot september.
Informatie en opgeven via info@hooogaars.nl of 0118-410045

Informatie Stichting Behoud Hoogaars
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zaterdag     28-05-2016 YE 36
zondag     12-06-2016 TH 49
woensdag   15-06-2016 Alcyon
zaterdag     02-07-2016 YE 36
zaterdag     02-07-2016 Boreas
woensdag   20-07-2016 TH 49
zaterdag     13-08-2016 Alcyon
zondag     28-08-2016 YE 36
zaterdag     10-09-2016 TH 49
zaterdag     10-09-2016 Boreas
zondag     25-09-2016 Alcyon

opgeven via info@hoogaars.nl
tav. Kees Sanders   


